
 

 
 

 

ROMANIA 

JUDETUL BRASOV 

PRIMARIA COMUNEI BUDILA 

 

D I S P O Z I T I E 

Nr. 114 din 01.03.2021 

pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 

carbuni, combustibili petrolieri si dispozitie de acordare a dreptului de 

alocatie familiala pentru sustinerea familiei  

 

 

 Primarul unitatii administrativ teritoriale BUDILA,  

 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 1672 din 01.03.2021 prin care se constata ca familia 

numitului/ei OTELAS ALEXANDRU  indeplineste conditiile pentru acordarea ajutorului 

pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si 

persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

- Cererea si declaratia pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru 

incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si 

persoanele singure, altele decat cele beneficiare de ajutor social stabilit in conditiile 

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, inregistrat la nr. 23 din 11.02.2021; 

- Prevederile art.11, art.12, art.14, alin. (1),(2),(3),(4),(5), din OUG nr.70/2011 privind 

masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Prevederile art.5, art. 6, art.24, alin. (1) din H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea 

normelor metodologice de aplicare a prevederilor  OUG nr.70/2011 privind masurile de 

protectie sociala in perioada sezonului rece cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile OUG nr. 208/2020 pentru modificarea OUG nr. 70/2011 privind masurile 

de protectie sociala in perioada sezonului rece; 

- Prevederile art. 9 , art. 10 , art. 15, din Legea nr. 277 / 24.12.2010, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare privind alocatia pentru sustinerea familiei. 

- Prevederile art. 112, alin. (2), lit. (d) din Legea 292 / 2011, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare privind asistenta sociala; 

- Prevederile art. 9 si art. 10 din Hotararea nr.38 / 2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea 

familiei. 

- Prevederile art. IV din OUG nr. 226/30. decembrie 2020 privind unele masuri fiscal 

bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene. 

- Prevederile art. 196, alin.(1), lit. ,,b” din OUG nr. 57 / 05.07.2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

D I S P U N E 

 

Art. 1. Aprobarea ajutorului lunar pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, 

combustibili petrolieri domnului / doamnei OTELAS ALEXANDRU cu domiciliul / resedinta in 

BUDILA, NR., in calitate de titular al ajutorului. 

Cuantumul lunar al ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili 

petrolieri, este de 48 lei pentru perioada FEBRUARIE 2021 - MARTIE 2021. 

 Valoarea totala a ajutorului pentru incalzirea locuintei este de 96 lei. 

Art. 2. Incepand cu data de 01.03.2021 se acorda domnului/ doamnei OTELAS 

ALEXANDRU, CNP –  cu domiciliul in BUDILA, adresa BUDILA, Strada MORII, Numar urmatoarele 

drepturi de alocatie pentru sustinerea familiei astfel: 300 lei. 

 



 

 

 

 

Art. 3. Prezenta dispozitie va fi dusa la indeplinire de catre Compartimentul de Asistenta 

Sociala din cadrul primariei. 

           Art. 4. Orice modificare intervenita in componenta familiei, a veniturilor realizate sau cu 

privire la domiciliu, va fi anuntat obligatoriu  primarul localitatii in termen de 5 zile de la data 

modificarii. 

           Art. 5. Prezenta dispozitie poate fi atacata potrivit potrivit Legii contenciosului 

administrativ nr. 554 / 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

 

 

 

                    Contrasemneaza, 

        PRIMAR,      SECRETAR GENERAL 

 IRIMIA MARSAVELA                         ALEXANDRA AVELUTA BENIA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborat: ARMEANU ANAMARIA NICOLETA 

Prezenta dispozitie se difuzeaza: 1ex. Institutia Prefectului Judetul Brasov, 1ex. Solicitant, 1ex. 

Dosar, 1ex. Colectie 


